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Förord 
 
Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift och skötsel, och inte bara 
se till anskaffningen  då man handlar upp en anordning som t ex en ventilationsanläggning, 
som ska tjänstgöra under många år.  Det hjälpmedel som Sveriges Verkstadsindustrier (VI) 
utvecklat för att underlätta jämförelse mellan olika alternativa lösningar i ett 
livscykelperspektiv är därför mycket välkommet. Det kallas ”Kalkylera med LCCenergi” och 
distribueras över internet. 
 
För att tillämpningen av ”Kalkylera med LCCenergi” ska bli riktigt rättvisande och vinna 
förtroende bland beställare och leverantörer, gäller det att indata har valts på ett ensartat sätt. 
Ventilationsbranschen har därför i ett arbete inom branschföreningen Svensk Ventilation 
utarbetat riktlinjer för hur data som förs in i beräkningen ska väljas. Utan sådana riktlinjer är 
det risk för att okunskap eller helt enkelt skilda uppfattningar hos de som levererar indata gör 
att resultaten i form av livscykelkostnad, inte alls speglar anläggningens framtida ekonomi, 
utan mera hur indata valts. 
En LCC-beräkning - gärna enligt ”Kalkylera med LCCenergi” - är en värdefull komponent i en 
anläggningsoffert. Men för att inkomna offerter ska kunna jämföras, se också till att indata 
valts på ett enhetligt sätt, t ex i enlighet med de riktlinjer som redovisas i denna skrift. 
 
 
 
STOCKHOLM  i  januari 2003 
 
För Branschorganisationen Svensk Ventilation 
 
 
Christer Backström 
Teknikansvarig 
 
 
Publikationen kan beställas från: 
 
Svensk Ventilation AB 
Tel: 08-762 75 53 
Fax:08-668 11 80 
E-post: info@svenskventilation.se 

mailto:info@svenskventilation.se
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Kapitel 1 Inledning 

 
Begreppet livscykelkostnad kom i fokus i Sverige efter att Sveriges verkstadsindustrier (VI) 
lanserade skriften ENEU 94. Skriften har senare uppdaterats och heter idag ”Kalkylera 
med LCCenergi” eller i kortform ”LCCenergi”.  
 
Den totala livscykelkostnaden kan definieras som: 
 
LCC = Investeringinst + Investeringbygg + Σ Energikostnadel, värme mm 
+ Σ Underhållskostnad + Σ Miljöbelastningskostnad – Restvärde 
 
I LCCenergi behandlas i de flesta fall endast investeringskostnaden för utrustningen samt 
dess livscykelenergikostnad (LCCE), d.v.s. eventuella byggkostnader, underhållskostnader, 
miljöbelastningskostnader samt restvärde behandlas ej formelmässigt. 
 
LCCenergi ger en metod för att handla upp energikrävandeutrustning med god 
totalekonomi och med miljöhänsyn t.ex. kan fläktars elförbrukning värderas i förhållande till 
värmeförbrukningen i värmebatteri så att den totala livscykelkostnaden minimeras.  
 
Ett av syftena med skriften är att göra anbud från olika leverantörer jämförbara d.v.s. de 
beräkningar som ligger till grund till anbud bygger på fastlagda regler, lika för alla. Det 
innebär också att beställare måste uppge objektspecifik data såsom t.ex. driftstid och 
”specifikt nuvärde för en årligen förbrukad kWh". 
 
Till skriften hör ett blankettsystem. På olika blanketter utförs beräkningar för olika 
utrustning. För beräkning av luftbehandlingsaggregat finns följande blanketter: 
• T-1. Elenergi till driften av en fläkt med konstant flöde. 
• T-2. Elenergi till driften av en fläkt med variabelt flöde. 
• T-3. Värmeenergi till uppvärmning. Hänsyn tas till ev. värmeväxlare och påfrysning. 
• T-3 bilaga. Tabeller för beräkning av antalet gradtimmar samt för beräkning av 

korrektion för påfrysning av värmeväxlare. 
 
Svensk Ventilation avser att med denna skrift klarlägga hur de indata väljs som skall 
införas på blanketterna T-1 till T-3. 
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Kapitel 2 Elenergi till fläktar 
 
Blankett T-1 och T-2 behandlar elenergi till driften av fläktar. Blankett T-1 används vid 
konstant flöde och T-2 vid variabelt flöde. Båda blanketterna är utformade för beräkning av 
en styck fläkt/fläktdel d.v.s. för ett luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinnare skall till- 
och frånluftens fläktar redovisas på separata blanketter. 
 
LCCenergi ger hänvisning till V-skrift 1995:1 (rev 2000). Eleffektivitet hos fläktar och 
luftbehandlingsaggregat. V-skriften behandlar beräkning och kontroll av SFPV-värde. SFP 
står för specifik fläkteleffekt (Specific Fan Power) och index V visar att det är Svensk 
Ventilations definition, vilken avser en enskild fläkt/aggregat. I V-skriften beskrivs hur aktiv 
eleffekt från nätet skall beräknas. När en roterande värmeåtervinnare ingår i aggregat tas 
hänsyn till erforderlig tillsatsstrypning för att säkerställa rätt läckageriktning samt att 
läckage- och renblåsningsflödet är adderat till frånluftsflödet. Genom hänvisningen följer att 
V-skriften skall tillämpas som grund då indata till blanketterna tas fram. 
 
Indata skall baseras på att filtren är rena och att värmeväxlare och kylbatteri är torra. 
 
Luftdensiteten, ρ sätts till 1,2 kg/m³ i samtliga beräkningar. 
 
2.1 Uppgifter till blankett T-1 
 
qNOM  = Nominellt luftflöde inkl läckageluftflöde [m³/s]: 

 
Ange det luftflöde som är erhållet från beställare / entreprenör. Med 
läckageluftflöde menas endast det luftflöde som läcker genom otätheter i 
kanalsystemet. 
 

ηtot  = Fläktens totalverkningsgrad [-]: 
 
Ange totalverkningsgraden i fläktens aktuella driftspunkt d.v.s. med hänsyn 
tagen till ev. läckageluftflöde i luftbehandlingsaggregatet. Totalverkningsgraden 
kan beräknas på två sätt: 
 

rmtrfltot ηηηηη ∗∗∗=  
 
eller 

1000∗
∆∗

=
nät

flfl
tot P

pq
η  

 
ηfl = fläktens verkningsgrad inklusive lagerförluster i aktuell driftspunkt 
ηtr = mekanisk transmissionsverkningsgrad 
ηm = elmotorns verkningsgrad exklusive eventuell reglerutrustning 
ηr = reglerutrustningens verkningsgrad inklusive dess inverkan på motorns 
förluster 
Pnät = uttagen aktiv eleffekt från nätet beräknad enligt V-skrift 1995:1 (rev 2000), 
[kW] 
qfl = luftflödet genom fläkten, [m³/s] 
∆pfl = fläktens totala tryckuppsättning, [Pa] 
 
Anm. Direktdrivna fläktar skall alltid beräknas som om frekvensomriktare ingår. 
Vid remdrivna fläktar inkluderas frekvensomriktare endast då sådan ingår i 
leverans från fläkt-/aggregattillverkare. 
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PSP  = Specifikt eleffektbehov vid qNOM [kW/(m³/s)]: 
 
Beräknas enligt: 
 

NOM
nät

SP q
P

P =  

 
Pnät = uttagen aktiv eleffekt från nätet beräknad enligt V-skrift 1995:1 (rev 2000), 
[kW] 
qNOM = nominellt luftflödet, [m³/s] 
 

∆pK
NOM  = Tryckfall i anslutande kanaler, exkl. in-/utloppsförluster vid qNOM [Pa]: 

 
Ange det kanaltryckfall som är erhållet från beställare / entreprenör. För in- och 
utloppsförluster svarar aggregatleverantör och skall påräknas aggregatets 
övriga tryckfall. Notera att extra systemförluster som uppstår i omedelbar närhet 
av fläktutlopp skall inräknas i kanaltryckfallet (jmf V-skrift 1995:1 (rev 2000)) 
 

TD  = Årlig driftstid [h]: 
 
Ange värde erhållet från beställare / entreprenör. 
 

p0  = Specifikt nuvärde för en årligen förbrukad kWh [kr/kWh]: 
 
Ange värde erhållet från beställare / entreprenör. 
 

LCCE  = Livscykelenergikostnad [kr]: 
 
Beräknas enligt blankett. 
  

2.2 Uppgifter till blankett T-2 
 
Luftbehandlingsaggregat uttaget för variabelt luftflöde skall vara dimensionerat för max 
luftflöde angivet som ”nominellt luftflöde”. Indata till denna blankett förutsätter att all 
materiel är samma vid beräkning av ”genomsnittligt, antaget variabelflöde” som vid 
”nominellt luftflöde”.  
 
qNOM  = Nominellt luftflöde inkl läckageluftflöde [m³/s]: 

 
Ange det maximala luftflöde som är erhållet från beställare / entreprenör. Med 
läckageluftflöde menas endast det luftflöde som läcker ut i otätheter i 
kanalsystemet. 
 

KVAV  = Korrektionsfaktor för variabelflöde (standard 0,65) [-]: 
 
Ange värde erhållet från beställare / entreprenör. Om värde saknas sätt det till 
0,65. 
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qVAV
NOM  = Genomsnittligt, antaget variabelflöde [m³/s]: 

 
Beräknas enligt blankett. 
 

∆pK
NOM  = Tryckfall i anslutande kanaler vid qVAV

NOM, exkl. in-/utloppsförluster [Pa]: 
 
Ange det kanaltryckfall som är erhållet från beställare / entreprenör. För in- och 
utloppsförluster svarar aggregatleverantör och skall påräknas aggregatets 
övriga tryckfall. Notera att extra systemförluster som uppstår i omedelbar närhet 
av fläktutlopp skall inräknas i kanaltryckfallet (jmf V-skrift 1995:1 (rev 2000)) 
samt att tryckfall som är angivna vid qNOM i stället för vid qVAV

NOM skall räknas om 
(då inget annat anges korrigeras värdet genom multiplikation med 0,65). 
 

ηtot  = Fläktens totalverkningsgrad [-]: 
 
Ange totalverkningsgraden i fläktens aktuella driftspunkt (utifrån qVAV

NOM) d.v.s. 
med hänsyn tagen till ev. läckageluftflöde i luftbehandlingsaggregatet. 
Totalverkningsgraden kan beräknas på två sätt: 
 

rmtrfltot ηηηηη ∗∗∗=  
 
eller 

1000∗
∆∗

=
nät

flfl
tot P

pq
η  

 
ηfl = fläktens verkningsgrad inklusive lagerförluster i aktuell driftspunkt 
ηtr = mekanisk transmissionsverkningsgrad 
ηm = elmotorns verkningsgrad exklusive eventuell reglerutrustning 
ηr = reglerutrustningens verkningsgrad inklusive dess inverkan på motorns 
förluster 
Pnät = uttagen aktiv eleffekt från nätet beräknad enligt V-skrift 1995:1 (rev 2000), 
[kW] 
qfl = luftflödet genom fläkten, [m³/s] 
∆pfl = fläktens totala tryckuppsättning, [Pa] 
 
Anm. Direktdrivna fläktar skall alltid beräknas som om frekvensomriktare ingår. 
Vid remdrivna fläktar inkluderas frekvensomriktare endast då sådan ingår i 
leverans från fläkt-/aggregattillverkare. 
 

PSP  = Specifikt eleffektbehov vid luftflödet qVAV
NOM och kanaltryckfallet ∆pK

NOM 
[kW/(m³/s)]: 
 
Beräknas enligt: 
 

NOM
VAV

nät
SP

q
P

P =  

 
Pnät = uttagen aktiv eleffekt från nätet beräknad enligt V-skrift 1995:1 (rev 2000), 
[kW] 
qVAV

NOM = genomsnittligt, antaget variabelflöde, [m³/s] 
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TD  = Årlig driftstid [h]: 
 
Ange värde erhållet från beställare / entreprenör. 
 

p0  = Specifikt nuvärde för en årligen förbrukad kWh [kr/kWh]: 
 
Ange värde erhållet från beställare / entreprenör. 

LCCE  = Livscykelenergikostnad [kr]: 
 
Beräknas enligt blankett. 
 
 

Kapitel 3    Värmeenergi, värmeväxlare 
 
Uppgifter att redovisa på blankett T-3. 
 
qT

NOM  = Nominellt tilluftflöde inkl läckageluftflöde [m³/s]: 
 
Ange det luftflöde som är erhållet från beställare / entreprenör. Med 
läckageluftflöde menas endast det luftflöde som läcker genom otätheter i 
kanalsystemet. Vid variabelflöde skall det genomsnittliga luftflödet anges. Sätts 
till 65% av dimensionerande luftflöde då inget annat sägs.  
 

qF
NOM  = Nominellt frånluftflöde inkl läckageluftflöde [m³/s]: 

 
Ange det luftflöde som är erhållet från beställare / entreprenör. Med 
läckageluftflöde menas endast det luftflöde som läcker genom otätheter i 
kanalsystemet. Vid variabelflöde skall det genomsnittliga luftflödet anges. Sätts 
till 65% av dimensionerande luftflöde då inget annat sägs. 
 

tT2  = Önskad tilluftstemperatur (inblåsningstemp.) reducerat med den temperatur-
höjning som sker i fläkten (standardvärde +15°C) [°C]: 
 
Beställaren skall uppge önskad tilluftstemperatur. Temperaturhöjningen i fläkten 
skall beräknas enligt ( jmf ISO 5801:1997 avsnitt 14.3.3): 
 

pfl cq
Pt

∗∗
=∆

ρ
 

 
∆t = luftens temperaturhöjning i fläkten, [°C] 
P = uttagen aktiv eleffekt från nätet beräknad enligt V-skrift 1995:1 (rev 2000) 
om motorn sitter i luftströmmen annars gäller tillförd effekt till fläktaxeln, [kW] 
qfl = luftflödet genom fläkten, [m³/s] 
ρ = luftens densitet satt till 1.2 kg/m³ 
cp = luftens värmekapacitivitet vid konstant tryck satt till 1,0 kJ/kg/K 
 

tF1  = Frånluftstemperatur före VVX (+20°C alt +22°C) [°C]: 
 
Beställaren skall uppge önskad frånluftstemperatur. 
 

tm  = Ortens årsmedeltemperatur [°C]: 
 
Beställaren skall uppge ortens årsmedeltemperatur. 
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ηT  = Temperaturverkningsgrad för VVX räknat på tilluftssidan vid qT

NOM och qF
NOM 

[%]: 
 
Ange tilluftens torra temperaturverkningsgrad vid utetemperaturen 0°C. Notera 
att vid variabelflödessystem skall temperaturverkningsgraden vara beräknad vid 
”genomsnittligt, antaget variabelflöde” för till- och frånluftssidan. Tilluftens 
temperaturverkningsgrad beräknas enligt: 

utefrån

utetill
T tt

tt
−
−

=η  

 
ηT = tilluftens temperaturverkningsgrad, [%] 
ttill = tilluftens temperatur efter värmeväxlaren, [°C] 
tute = tilluftens temperatur före värmeväxlaren, normalt utetemperaturen, [°C] 
tfrån = frånluftens temperatur före värmeväxlaren, normalt frånluftstemperaturen, 
[°C] 
 
Anm. Sätt tilluftens temperaturverkningsgrad till 0 % vid system utan 
värmeåtervinning (tilluftssystem). 
 

S0  = Gradtimmar tillskottsvärme [°Ch]: 
 
Beräknas enligt blankett. 
 

∆S1  = Korrektion för annan tilluftstemperatur, tT2, än +15°C [°Ch]: 
 
Beräknas enligt blankett. Notera att då temperaturverkningsgrad är hög så utgår 
korrektionen från 17°C fr.o.m. nämnda temperatur.  
 

∆S2  = Korrektion för påfrysning [°Ch]: 
 
Beräknas enligt blankett. 
 

KT  = Årlig driftstid [h]: 
 
Ange värde erhållet från beställare / entreprenör. 
 

S  = Korrigerade gradtimmar [°Ch]: 
 
Beräknas enligt blankett. 
 

p0  = Specifikt nuvärde för en årligen förbrukad kWh värme [kr/kWh]: 
 
Ange värde erhållet från beställare. 
 

LCCE  = Livscykelenergikostnad [kr]: 
 
Beräknas enligt blankett. 
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Kapitel 4 Litteratur 
 
V-skrift 1995:1 (rev 2000). Eleffektivitet hos fläktar och luftbehandlingsaggregat. Svensk 
Ventilation. 
 
Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning. 
Sveriges Verkstadsindustrier. Industrilitteratur AB.  
 
ISO 5801:1997 Industrial fans – Performance testing using standardized airways. Swedish 
Standards Institute. SIS Förlag AB 
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